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til laga um einkasölu á lyfjum.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

1. gr.
Frá 1. júlí 1930 m á enginn nem a ríkisstjórnin flytja hingað frá útlönd- 

um  neina tegund af lyfjum, um búðum  og þeim hjúkrunargögnum , er talin 
verða í lyfsöluskránni, og sker ríkisstjórnin sjálf úr þvi, ef ágreiningur rís, 
hvaða vörur heyri hjer undir og hverjar ekki.

Lög þessi taka eigi til skipa, sem koma í landhelgi og hafa innanborðs 
lyf, um búðir og hjúkrunargögn, ef eigi er, að áliti lögreglustjóra, um meira 
að ræða en svo, að það sje hæíilegur forði handa skipverjum  og farþegum. 
Ef birgðirnar teljast meiri, fer um það, sem um fram  er, eftir 10. gr. Þegar 
sjerstakar ástæður mæla með, getur ráðherra látið sektir falla niður, og er 
heimilt að greiða verð fyrir vörurnar, ef ætla má, að tilætlunin hafi eigi verið 
að flytja þær hjer á land.

2. gr.
Vörur þær, sem ríkisstjórnin flytur inn samkvæm t 1. gr., selur hún lyf- 

sölum og læknum , er hafa rjett til lyfjasölu, en eigi öðrum . Um sölu á þess- 
um  vörum  setur ríkisstjórnin nánari reglur.

3. gr.
Það fje, sem þarf til verslunarrekstrar þess, er um  ræðir í 1. og 2. gr., 

leggur rikissjóður fram, og er rikisstjórninni heimilt að taka það að láni.

4. gr.
Ríkisstjórnin felur forstöðumanni áfengisverslunar, eða þeim, er stýíir 

lyfjaversluninni, sbr. 4. gr. laga nr. 69, 7. maí 1928, forstöðu lyfjaeinkasöl- 
unnar, og skal hún rekin í sam bandi við áfengisverslun rikisins, en skal þó 
hafa aðskilið bókbald. Ríkisstjórnin setur reglur um  reikningsskil.

5. gr.
Endurskoðendur reikninga áfengisverslunar ríkisins skulu einnig end- 

urskoða reikninga lyfjaeinkasölunnar.

6. gr.
í reglugerðum þeim, er getur í 2. grein, kveður landsstjórnin á 

um, hvernig fara skuli um  þær birgðir af lyfjum, um búðum  og hjúkrunar- 
gögnum, sem fyrir hendi kunna að vera hjer á landi, þegar lög þessi koma í 
gildi, hvort gjald skuli greitt af þeim í rikissjóð eða hvort þæ r skuli teknar 
eignarnámi.



7. gr. [
Á innkaupsverð lyfja og hjúkrunargagna skal leggja hæfilegt hundraðs- j

álag til að standast kostnað allan við lyfjaverslunina, þar á meðal tolla ogj 
innflutningsgjöld, og auk þess alt að 2 #/» af ársveltu, er renni i veltu- o g ! 
varasjóð.

8. gr.
Jafnan skal lyfjaeinkasalan hafa nægan forða af lyfjum og hjúkrunar- 

gögnum i Reykjavik. Kostnað af sendingu vara innanlands greiða viðskifta- 
menn verslunarinnar. Paniaðar vörur getur einkasalan látið senda beint frá : 
útlöndum  til þeirra staða hjer á landi, sem óskað er, og miðast álagning þá : 
við verðið á höfn ákvörðunarstaðar.

9. gr.
Ríkisstjórnin setur útsöluverð á vörur þær, er um ræðir i lögum !

þessum.
10. gr.

Brot gegn lögum þessum varða sektum , alt að 10000 kr., ef eigi liggur i 
þyngri refsing við eftir öðrum  lögum. Auk þess eru vörur þær, sem inn eru j
fluttar í heimildarleysi, upptækar, og skal afhenda þær einkasölunni til ráð-
stöfunar. Andvirðið telst meðal tekna hennar og rennur í varasjóð.

11. gr.
Með mál út af brotum  gegn lögum þessum skal fara sem alm enn i

lögreglumál.

G r e i n a r g e r ð .

Rikisstjórnin lagði fyrir Alþingi 1921 fram varp til laga um einkasölu á 
lyfjum, og var það frv. komið frá landlækni og fylgdi því allítarleg greinargerð. 
Vísast til hennar hjer, en frv. þetta er sniðið eftir frum varpinn frá 1921. Þó er 
hjer sá m unur á, að nú er gert ráð fyrir, að einkasalan selji lyf og bjúkrunar- 
gögn með kostnaðarverði, að viðbættu lítilsháttar álagi til varasjóðs, en eftir frv. 
1921 m átti leggja á innkaupsverð, án tolls, alt að 50 af hundraði.

Það þykir rjett að leggja einkasöluna undir stjórn áfengisverslunar rikis- 
ins. Verður rekstur hennar með þvi móti einfaldari og ódýrari.


